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Beste ouders,

De arts heeft voor uw kind een 
geneesmiddel via een verstuiver 
(dosisaërosol) voorgeschreven.
In deze folder staan instructies 
die nauwkeurig moeten 
opgevolgd worden om een 
goede werking van het 
geneesmiddel te bekomen.

Heeft u na het lezen van deze 
informatie nog vragen, aarzel 
niet om ons te contacteren.
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01 GEBRUIKSAAN-
WIJZING

Dosisaërosol of puf met 
voorzetkamer (6 jaar of 
jonger)
De dosisaërosol is een spuitbusje 
in een plastic houder.
In het spuitbusje bevinden zich 
fijne�geneesmiddelendeeltjes,�die�
vrijkomen als u erop duwt. Door 
het inademen van deze deeltjes, 
komt het geneesmiddel direct 
in de luchtwegen terecht, waar-
door een optimale werking ter 
hoogte van de luchtwegen wordt 
bekomen met zo weinig mogelijk 
bijwerkingen. Het is een veelge-
bruikte techniek van medicatietoe-
diening bij kinderen.

Een dosisaërosol kan met of 
zonder voorzetkamer gebruikt 
worden. Een voorzetkamer is een 
grote, van kunststof vervaardigde 
buisvormige koker met een klep 
die opengaat bij inademing. Een 
voorzetkamer is steeds aange-
wezen omdat jonge kinderen de 
juiste inhalatietechniek nog niet 
beheersen en omdat de medicatie 
anders gedeeltelijk in de mond 
terecht komt.

Gebruiksaanwijzing:
• Laat uw kind een rechtzittende 

houding aannemen.
• De verstuiver goed schudden.
• Verwijder de dop van het 

mondstuk en bevestig de dosi-
saërosol op de voorzetkamer.

• Voorzetkamer vullen met voor-
geschreven medicatie (verstuif 
één puf per keer).

• Laat uw kind het hoofd licht 
achterover buigen.

• Laat hem/haar rustig adem-
halen in de voorzetkamer en 
controleer de bewegingen van 
de kleppen.

• Uw kind moet 5 keer in- en 
uitademen in de kamer.

Wacht 5 tot 10 minuten tussen 
twee verschillende pufs.
Bij dosisaërosol wordt aangeraden 
de mond na gebruik te spoelen 
met water (niet inslikken).
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Autohaler® (specifieke 
vorm van dosisaërosol)
Hierbij gelden volgende aan-
dachtspunten:
• Voor het gebruik het dopje 

afdoen, het toestel verticaal 
houden en het klepje boven-
aan omhoog doen.

• Onderhoud van de voorzetka-
mer:

•  Bij het eerste gebruik en 
vervolgens dagelijks de onder-
delen van de voorzetkamer en-
kele minuten onderdompelen 
in lauw water met afwasmiddel 
( niet in de vaatwasser).

•  De binnenzijde van de 
voorzetkamer mag niet afge-
droogd worden . U moet de 
voorzetkamer op een propere 
doek aan de lucht laten dro-
gen.

02 MEDICLOWNS

Het ZOL werkt samen met de 
Mediclowns. Op geregelde tijd-
stippen komen de clowns op de 
verpleegafdeling Pediatrie langs 
om een glimlach op de gezichtjes 
van de kinderen te toveren. Meer 
info over hun werking vind je op 
www.mediclowns.be.
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR0100


